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Resumo: Este trabalho foi realizado no Estágio obrigatório do curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, na Unidade de Educação 

Infantil da Universidade Federal de Goiás UEI/UFG, em 2013. Observamos nas práticas 

educativas da UEI, que as crianças são educadas para a autonomia e é muito marcante a 

interação delas com outras crianças, com adultos, com o ambiente, desenvolvendo-se 

através de atividades que exigiam envolvimento de cada participante. O PPP da 

Unidade assegura que as práticas são orientadas na perspectiva de Vygotsky. A criança 

na UEI/UFG é avaliada em suas particularidades, condicionando a ampliação do 

processo de conhecimento de cada uma, mesmo que haja regras nas atividades. Nesse 

sentido, o educador tem um papel crucial de mediador das experiências, apresentando 

uma atenção às necessidades de cada criança e dos grupos. O nosso desafio foi 

compreender como essa mediação promoveria aprendizagens relevantes sem 

“escolarizar”, ou seja, como os educadores favoreceriam o aprendizado sem impor às 

crianças os “moldes” da escola tradicional. A observação participativa possibilitou essa 

compreensão e nos fez perceber o quanto é importante que as crianças tenham voz e 

vez, diferentemente, de outras instituições onde elas só têm deveres e poucos direitos. O 

direito de brincar, por exemplo, que muitas vezes é restrito, porque a instituição se 

preocupa com o espaço físico das salas em detrimento do “espaço de brincar”. Neste 

processo, buscamos nos apropriar das práticas pedagógicas da UEI, a fim de tentar 

constituir formas de favorecer o aprendizado significativo na atuação profissional 

futura. Para tanto, utilizamos diferentes linguagens como meio para produzir, expressar 

e comunicar ideias, permitindo a construção de uma visão de mundo, e atribuição de 

sentido. Fundamentamos nossos estudos em Tristão (2006)
5
, que discute a autonomia 

como formação de pessoas que possam trilhar seus próprios caminhos, decidir, construir 

a autoria e liberdade, visando à responsabilidade individual e coletiva que permite a 

convivência entre humanos. Agostinho (2005)
6
 afirma que a creche e a pré-escola são 

espaços para viver coletivamente, possibilitando oportunidades sociais novas para as 

crianças, diferentes das que elas têm em casa.  Percebemos as relações entre teoria e 

prática, com idas a campo orientadas em aulas expositivas dialogadas. Concluímos 

nosso “trabalho” com muita satisfação, principalmente, por termos compreendido a 

prática pedagógica da UEI/UFG, contando com a atenção, o cuidado e a orientação da 

professora para a realização de todo o processo.  
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